INFORMACIÓ

DURADA I HORARIS

DIRECCIÓ:

Període de docència: d’octubre de 2019 a juny de
2021.

Dra. Ana Maria Tuset
atuset@ub.edu

HORARIS:

Dr. Jordi Artigue
jordiartigue@ub.edu
ASSESSORES:
Dres. Maria Teresa Miró i Mari Carmen Giménez
COORDINACIÓ I SECRETARIA:
Dra. Verónica Boero
vboero@ub.edu / psicoanalisiformacio@ub.edu

Dimecres de 9 a 17h i divendres de 9 a 14h.
Tel. 93 312 51 21

Seminaris els dimecres de 18.30 a 22.45 h.
Pràctiques segons la disponibilitat de l’alumne i
dels centres de pràctiques (en cas de treballar a la
xarxa pública aquestes es poden realitzar en la
pròpia institució).
Supervisions individuals a concretar amb el supervisor
Supervisions grupals trimestralment un dissabte
al matí.

Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia (Despatx 3609) Facultat de
Psicologia
Pg. Vall d’Hebrón, 171 08035 Barcelona

http://www.ub.edu/psicoanalisi_formacio/
CENTRES DOCENTS I DE PRÀCTIQUES

PREINSCRIPCIÓ
De març a setembre de 2019

Sociedad Española de Psicoanálisis

Places limitades segons ordre d’inscripció.

Fundació Orienta

EQUIP DOCENT

Unitat de Salut Mental de L’Hospitalet
Fundació Hospital St. Pere Claver

Fundació Puigvert
Els professors, supervisors i tutors de pràctiques
son psicoanalistes, psicoterapeutes i/o professors CDIAP EAI Sant Martí i Les Corts
universitaris vinculats a la Xarxa Pública de Salut
Fundació Eulalia Torras de Beà
Mental.

Màster Psicoteràpia Psicoanalítica

Reconegut:

Col·labora:

Amb el suport:

per a la Xarxa Pública de Salut Mental
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PROGRAMA

Aquest Màster està adreçat a llicenciats
en Psicologia o Medicina que estiguin
interessats en formar-se com a
psicoterapeutes.
La formació que es dona és completa
i suficient per la pràctica de la
psicoteràpia psicoanalítica, sigui en
l’àmbit privat com en el de la xarxa
pública.
El curs es recolza en tres pilars bàsics:
la formació teòrica, la pràctica clínica i la
supervisió dels casos, seguint les línies de
formació de psicoterapeutes de la
Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapeutas (FEAP).
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En funció de la formació prèvia o
l'activitat professional desenvolupada al
moment de la matrícula, es valorarà la
possibilitat de adaptació (no s’haurà de
matricular) alguns dels mòduls.
Els alumnes interessats en cursar només la
teoria poden matricular-se en el Postgrau
de Formació Teòrica de Psicoteràpia
Psicoanalítica.

TITULACIÓ
Amb els 8 mòduls superats:
Màster en Psicoteràpia psicoanalítica per
a la Xarxa Pública de Salut Mental. Amb
els mòduls 1,5 i 8 superats: Postgrau en
Formació Teòrica en Psicoteràpia
Psicoanalítica.

b) Organitzacions psicopatològiques.

c) Teoria i tècnica de la psicoteràpia psicoanalítica.

MÒDUL 2: Pràctica psicoterapèutica I
Tractament de 3 pacients (mínim) en
psicoteràpia, 150 hores per curs.
En cas de treballar en una institució pública, es
poden considerar els tractaments allà realitzats
com a part de la formació del màster. Si l’alumne
no té aquesta possibilitat el màster li facilitarà una
institució on poder anar a desenvolupar aquesta
tasca psicoterapèutica.
MÒDUL 3: Praxis Clinica En cas d’accedir al curs
amb una base clínica no suficient, o en cas que el
centre de pràctiques consideri que l’alumne no té
suficient bagatge clínic , aquest mòdul ofereix la
possibilitat de fer primeres entrevistes,
diagnòstics i seguiments.
MÒDUL 4: Grup de supervisió I
Trimestralment un dissabte 5 hores per curs
al matí. 25 hores per curs.
La resta de supervisions individuals no estan
incloses en la matrícula.

MÒDUL 6: Pràctica psicoterapèutica II
Tractament de psicoteràpia, 150 hores per curs. En
cas de treballar en una institució pública, es
poden considerar els tractaments allà realitzats
com a part de la formació del màster. Si l’alumne
no té aquesta possibilitat el màster li facilitarà una
institució on poder anar a desenvolupar aquesta
tasca psicoterapèutica.

PSICÒLEG/METGE
EXERCICI PROFESSIONAL
EN LA XARXA PÚBLICA

psicoanalítica a la xarxa pública de salut mental .
a) Psicoteràpia psicoanalítica focal individual
adults i nens.
b) Psicoteràpia familiar psicoanalítica adults i
infància/adolescència.
c) Psicoteràpia psicoanalítica amb grups: adults
i
nens.
d) Psicoteràpia psicoanalítica a la vellesa.

PSICÒLEG/METGE
AMB SUFICIENT
EXPERIÈNCIA CLÍNICA

PSICÒLEG/METGE
AMB POCA
EXPERIÈNCIA CLÍNICA

Mòdul 1 Bases teòriques en psicoteràpia psicoanalítica

Mòdul 2 Pràctica psicoterapèutica I
(Nens-adolescents/Adults)
Mòdul 3
Praxi clínica

Mòdul 4 Grup de supervisió I
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MÒDUL 5: Teoria especíﬁca per a la psicoteràpia

MÒDUL 4: Grup de supervisió I
Trimestralment un dissabte al matí. 25 hores
per curs
MÒDUL 8: TESI DEL MÀSTER
Realització d'un treball de recerca en l'àmbit
teòric i clínic, a cada estudiant li serà assignat
un tutor/a que dirigirà el treball.

ORGANITZACIÓ DE LA FORMACIÓ

Mòdul 5 Teoria específica per la psicoteràpia psicoanalítica
2on CURS
SUPERVISIO INDIVIDUAL

El Màster està organitzat en dos anys i
consta de 84 Crèdits Europeus (ECTS).

MÒDUL 1: Bases teòriques en psicoteràpia
Psicoanalítica.
a) Teoria psicoanalítica del funcionament mental:
Freud i autores postfreudianos.

1er CURS
SUPERVISIO INDIVIDUAL

OBJECTIUS

Mòdul 6
Pràctica psicoterapéutica 2

Mòdul 7 Grup de supervisió II

Mòdul 8 Tesi del màster

